รายงานการประชุมปศุสัตว์อาเภอประจาเดือน
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
ผู้มาประชุม
1. นายธเนศ
2. นายเพนิน
3. นายพิเชฎฐ์

ถวิลหวัง
ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
บุญยืน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
มหาแสน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

4. นายสมพร
5. นายณรงค์ชัย
6. นายเรืองแสง
7. นายมานพ
8. นายยรรยง
9. นายรัชพล
10. นางจิรวรรธนา
11. นางทัศนีย์
12. นางเกยูร
13. นายอานาจ
14. นายกาพล
15. นายวราวุธ
16. นายวรภพ
17. นายสรรเสริญ
18. นายกิตติพัฒน์
19. นายเฉลิมศักดิ์
20. นายวินัย
21. นายประยงค์
22. นายธาตรี
23. นายนิรันดร์
24. นายกิตติภพ
25. นายวชิระ
26. นายจักรีชัย
27. นายอัษฐพล
28. นายเศรษฐา
29. นายฉัตรชัย
30. นายสุนทร
31. นายศุภกิจ

แสงสง่า
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
ศรีดาวเรือง
สัตวแพทย์อาวุโส
กิจเจริญปัญญา นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
กุศลยัง
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
ภูจอมจิต
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สืบพรหม
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
เทพอาจ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ทองอยู่
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน
เผือกศิลา
ปศุสัตว์อาเภอกุมภวาปี
นรสาร
ปศุสัตว์อาเภอนาโสม
วุฒิวชิ ญานันต์
ปศุสัตว์อาเภอสร้างคอม
โภคาพาณิชย์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านผือ
บุญประดิษฐ์
ปศุสัตว์อาเภอบ้านดุง
เจริญตะคุ
ปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
ชุมปัญญา
ปศุสัตว์อาเภอศรีธาตุ
พิธรัตน์
ปศุสัตว์อาเภอโนนสะอาด
เตืองพลี
ปศุสัตว์อาเภอหนองแสง
คนฉลาด
ปศุสัตว์อาเภอกู่แก้ว
จันทร์ขา
ปศุสัตว์อาเภอนายูง
สวนสุวรรณ
ปศุสัตว์อาเภอเมืองอุดรธานี
บุญโสดากร
ปศุสัตว์อาเภอหนองวัวซอ
น้อยนาคา
ปศุสัตว์อาเภอไชยวาน
วงศ์สารศรี
ปศุสัตว์อาเภอทุ่งฝน
ปริยวงศ์สกุล
ปศุสัตว์อาเภอเพ็ญ
ทาหอม
ปศุสัตว์อาเภอกุดจับ
สารศาสตร์บัญชา ปศุสัตว์อาเภอหนองหาน
แสงดารา
ปศุสัตว์อาเภอพิบูลย์รักษ์
พลอุทัย
สัตวแพทย์อาวุโส

ประธาน
ศ.วิจัยและบารุงพันธุส์ ัตว์อุดรธานี
ศ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี
สนง.ปศอ.นาโสม.
สนง.ปศอ.สร้างคอม.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.บ้านดุง.
สนง.ปศอ.วังสามหมอ.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.หนองแสง.
สนง.ปศอ.กู่แก้ว
สนง.ปศอ.นายูง.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.พิบูลย์รักษ์
สนง.ปศจ.อด.
/32. นายอาคม......
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32. นายอาคม
33. นายสุรัตน์
34. นายพนมกร
35. นายกวีไชย
36. นายวีรพงศ์
37. นางรัถยา
38. นายอุเทน
39. นายสิทธิศักดิ์
40. นายชัยฤทธิ์
41. นายยุทธภูมิ
42. นายก้องเกียรติ
43. นายยุทธนา
44. นายอนุพงศ์
45. นายวีระศักดิ์
46. นายโกวิท
47. นายสุทัศน์
48. ว่าที่ ร.ต.อิทธิฤทธิ์
49. นายนิรันดร
50. นางหญิง
51. นายมานพ
52. นายธนากร
53. นายพงศ์สุข
54. นางมัลลิกา
55. นายอภิรัตน์
56. นางนงลักษณ์
57. นางพัชรา
58. นายอาทิตย์
59. นายธนศักดิ์
60. น.ส.วรรณภา
61. น.ส.ดารารัตน์
62. นางอรพินท์
63. นางสาวสุวนันท์
64. นางสังวาลย์
65. นายชาญชัย
66. นายชัชวาลย์
67. นายชาญวิทย์
68. นายสิทธิพล
69. นายวีระชัย
70. นายอนุราช

ธุระงาน
ทายิดา
วาทบัณฑิตกุล
มูลทรา
พลภักดี
หมั่นจิตร
หมั่นจิตร
นิตศิ ิริ
พันธศรี
ปริวันตา
จิรพันธุ์
ชุมโคตร
ชูยิ่งสกุลทิพย์
แท่นทอง
สัตย์ซื่อ
กันหารัตน์
สิงห์สัตย์
เทพารส
แก้วเกิด
แก้วภู
ประสมศรี
แผ่นอุไร
ศิริสถิตย์
ป้องพาล
นาผล
ศีรษะโคตร
แก้วไชย
สุริยะ
ไชยเสนา
ศรีอุดร
สังฆะมณี
นามอาสา
สารีโท
พงษ์สุขา
ไชยเมือง
ทองแสน
วรรณกุล
สิทธิพิทักษ์
พูลสาทรกุล

สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

สนง.ปศอ.กุดจับ.
สนง.ปศอ.ประจักษ์ฯ.
สนง.ปศจ.อด
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.นาโสม.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.โนนสะอาด.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.บ้านดุง.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ
สนง.ปศอ.บ้านผือ
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.เมืองอุดรธานี.
สนง.ปศอ.หนองหาน.
สนง.ปศอ.ศรีธาตุ.
สนง.ปศอ.กุมภวาปี.
สนง.ปศอ.ทุ่งฝน.
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71. นายนพชัย
72. นายวินิจ
73. นายนรากร
74. นายจุฬารัตน์
75. นายกิติพงษ์
76. น.ส.ปาจรี
77. นายจรูญ
78. นายณัฐกานต์

เอ่นนู
มัดจุปะ
พละกุล
ทินทาน์
เหลาบับภา
จูฑะประชากุล
บุตรจรัญ
เทือกเถาว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

สนง.ปศอ.หนองวัวซอ.
สนง.ปศอ.เพ็ญ.
สนง.ปศอ.ไชยวาน.
สนง.ปศอ.บ้านผือ.
สนง.ปศอ.กุดจับ
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.
สนง.ปศจ.อด.

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานการประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น. นายธเนศ ถวิลหวัง

เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครังที่ 3/2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายเพนิน บุญยืน

4.1 ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายณัฐพงศ์ หม้อทอง (แทน)

4.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

นายสมพร แสงสง่า

4.3 ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
- ไม่มี -

/4.4 หน่วยพัฒนา......

-4นายอุเทน หมั่นจิตร

4.4 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
- ไม่มี -

นางทัศนีย์ ทองอยู่

มติที่ประชุม

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน
- ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือชีแจงสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับ
ระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรับรองการใช้บัตรประจาตัวประชาชนในการแสดงสิทธิ
เพื่อประกอบการเบิกจ่าเงินค่ารักษาพยาบาล ทังนีตังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 แล้ว ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตังแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ถือปฏิบัติ ดังนี
1) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่าตรง ให้ใช้บัตรประจาตัว
ประชาชนที่ราชการออกให้ทาธุรกรรมในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทุกครัง
2) รายการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกที่มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ
ลงทะเบียนผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้ยาราคาสูง ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
3) รายการค่าตรวจสุขภาพประจาปี ให้ทดรองจ่าเงินค่ารักษาพยาบาลและนาใบเสร็จรับเงิน
ยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด
4) การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง ให้สถานพยาบาลจัดส่ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย
5) ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรือรังระยะสุดท้ายที่ต้องบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม และผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจาเป็นต้องฉายรังสีรักษา ซึ่งสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวให้มาเข้ารับ
การักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของ
เอกชน ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวตลอดจนสถานพยาบาลของเอกชน
4.5.2 การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ระบบ KTB Corporate Online เป็นระบบที่กระทรวงการคลังพัฒนาเพื่อนามาใช้ในการจ่ายเงิน
รับเงิน และนาส่งเงินคลัง โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิง (KTB Corporate
Online) ซึ่งระบบนีจะดาเนินการเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ
ที่ได้รับทุกเดือน ด้านการจ่ายเงินในส่วนค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เงินยืมราชการ เป็นต้น ซึ่งสามารถโอนได้ทุกธนาคาร เฉพาะบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์เท่านัน หากใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยในการโอนจะได้รับเงินในวันที่แจ้งโอนเงิน
ทันที(ไม่มีค่าธรรมเนียม) ฝ่ายบริหารฯ ได้ดาเนินการติดตังเครื่อง EDC เรียบร้อยแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการรอกรมปศุสัตว์ แจ้งรหัสในการเข้าดาเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนาส่งเงินคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.5.3 ครุภัณฑ์ที่ชารุดให้แจ้งและส่งคืนที่จังหวัด
- ขอให้อาเภอที่มีครุภัณฑ์ที่ชารุด(ทุกประเภท) ช่วยแจ้งและนาส่งคืนที่ฝ่ายบริหารฯ เพื่อที่จะได้
ดาเนินการแจ้งกรมปศุสัตว์ต่อไป
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์......
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4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ศรีดาวเรือง 4.6.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี 2561
- สรุปข้อมูลที่มีการปรับปรุง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลไปแล้วทังสิน
90,422 ครัวเรือน จากเป้าหมายปี 2560 เดิม 84,470 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 101.32 ทังนี
ในส่วนของอาเภอที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งเอกสารในการเบิกค่าตอบแทน
มาด้วย
4.6.2 การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
- สืบเนื่องจากการประชุม กชภ. จ.อุดรธานี ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
สถานีอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีสภาพอากาศ
แปรปรวน ร้อนอบอ้าว อาจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 มีฝน
กระจายตัวเพิ่มมากขึน ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพืนที่จังหวัดอุดรธานี จะไม่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรง ขอให้อาเภอได้ติดตามสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรในพืนที่ให้เตรียม
ความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งด้วย
4.6.3 โครงการพัฒนากาลังพลภาครัฐเพื่อการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
- ด้วยสานักงาน กพ. ได้เปิดหลักสูตรให้บุคลากรภาครัฐ เข้ารับการอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(HRD e-Learning) จานวน 135 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.ocsc.go.th
4.6.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ปี 2561
- ในส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร ได้แก่ เครื่องสับหญ้า จานวน 15 เครื่อง ,ถังเก็บนาเชือ
จานวน 5 ถัง, ถังเก็บไนโตรเจนเหลว จานวน 5 ถัง, ถังสนาม จานวน 10 ถัง และซองบังคับสัตว์
เคลื่อนที่ จานวน 60 ซอง ดาเนินการจัดซือครุภัณฑ์ทังหมดเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดาเนินการ
แจกจ่ายให้อาเภอในกลุ่มเป้าหมาย

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ

นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.7.1 รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจาเดือนเมษายน 2561
1) โรคพิษสุนัขบ้า พืนที่เขตเกิดโรค ได้แก่
- ท้องทีบ่ ้านเจ็ดหาบ หมู่ที่ 3 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
- ท้องทีบ่ ้านโนนยิ่งสันต์ ม.1ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
- ท้องทีบ่ ้านบักตู้ หมู่ที่ 2 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
- ท้องที่บ้านบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
- พืนที่ หมู่ที่ 4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ท้องทีบ่ ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ต.นาแก อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
- ท้องที่บ้านหนองนาขาว หมู่ที่ 9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ท้องที่ หมู่ที่ 1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
/- ท้องที่......
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- ท้องทีบ่ ้านด่านคา หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ท้องทีบ่ ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
- ท้องที่บ้านบางปลิง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- ท้องที่บ้านหนองชุมพลล่าง หมู่ที่ 2 ต.หนองชุมพล อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
- ท้องทีบ่ ้านอานาจ หมู่ที่ 1 ต.อานาจ อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
- ท้องทีบ่ ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ท้องที่บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
- ท้องที่ หมู่ที่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
- ท้องที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองลาด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- ท้องที่ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
- ท้องที่ หมู่ที่ 7 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
- ท้องที่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ศรีสาราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
- ท้องที่บ้านสระยายชี หมู่ที่ 5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
- ท้องที่บ้านหมากยาง หมู่ที่ 4 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
- ท้องที่บ้านหินตัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
- ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
- ท้องที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโทรทอง อ.ลาทับ จ.กระบี่
- ท้องที่บ้านเศรษฐบารุง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
2) สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและในคน ในต่างประเทศ มีการรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
ในสัตว์ปีกในรอบเดือน ดังนี
- ประเทศกัมพูชา วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของ
โรคชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์ : ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศบัลแกเรีย วันที่ 5 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: สัตว์ปีกไม่ระบุชนิด รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศอิรัก วันที่ 5 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 2 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศจีน วันที่ 5 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H7N9 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศไต้หวัน วันที่ 12 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N2 มีการระบาด 5 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
/- ประเทศ......
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- ประเทศบังกลาเทศ วันที่ 13 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- สาธารณรัฐโตโก วันที่ 18 เมษายน 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N1 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
- ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 27 มีนาคม 2561 มีการรายงานการระบาดของโรค
ชนิด Highly pathogenic avian influenza virus ชนิด H5N8 มีการระบาด 1 จุด
ชนิดสัตว์: ฟาร์มสัตว์ปีก รายงานโดย (www.OIE.int)
4.7.2 โครงการรณรงค์ทาความสะอาดและทาลายเชือโรคไข้หวัดนกในพืนที่เสี่ยง ครังที่ 3/2561
- ดาเนินการในระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2561 โดยเน้นปฏิบัติในพืนที่เสี่ยง เฉพาะพืนที่
ที่พบสัตว์ปีกป่วยตายย้อนหลัง 3 เดือน ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อยทุกแห่ง สนามชนไก่/ซ้อมไก่ พืนที่ที่เลียงสัตว์ปีกตามแนวชายแดนรัศมี 10 กิโลเมตร
โรงฆ่าสัตว์ปีก บริเวณที่เลียงเป็ดไล่ทุ่ง พืนที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจาถิ่นที่อยู่หนาแน่น
และพืนที่ที่จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพืนที่เสี่ยง ซึง่ กลุ่มฯ ได้ดาเนินการจัดสรรนายาฆ่าเชือไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่คุณอรพินท์ ได้ตังแต่วันนีเป็นต้นไป
4.7.3 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครังที่ 3/2561
- ดาเนินงานในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียด
ดังนี
1) เครือข่ายเฝ้าระวังเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลียงไก่ไข่ทุกฟาร์ม และสอบถามอาการไก่ไข่
ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ไข่ป่วยหรือตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่
ป่วยตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อาเภอ เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังควบคุมโรคตามที่กาหนดไว้ต่อไป
2) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จานวน 2-5 ตัว/ฟาร์ม จากทุกฟาร์ม
มาตรฐานไก่ไข่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทังรายงานผลจานวนการเก็บตัวอย่าง
ลงในระบบ e-Operation
3) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจาภาค
ดาเนินการตรวจตัวอย่างซากสัตว์ปีก โดยแยกหาเชือไวรัสไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล
หากตรวจวินิจฉัยแล้วไม่ใช่โรคไข้หวัดนก หรือนิวคาสเซิล ให้ตรวจวินิจฉัยด้วยว่าสัตว์ปีก
ป่วยตายมีสาเหตุจากอะไร และรายงานผลไปยังสานักงานปศุสัตว์จังหวัด พร้อมลงข้อมูล
ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย ให้รายงาน
ผลโดยการบันทึก Zero report
4) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจาภาครวบรวม
ผลการตรวจตัวอย่างซากสัตว์ปีกมายังสานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
ทาง E-mail:bridflu@dld.go.th
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
/4.8 กลุ่มพัฒนา......
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4.8 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ภูจอมจิต 4.8.1 การเข้าตรวจสอบการขายยาสัตว์และวัคซีนสาหรับสัตว์
- ด้วยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือจากสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ให้ดาเนินการเข้า
ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์และสถานที่ขายยาสัตว์รวมถึงวัคซีนสาหรับสัตว์ในพืนที่ทุกแห่ง
เพื่อตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยา หากพบการกระทาผิดให้ประสานกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป ทังนีให้ดาเนินการกรอกแบบสารวจสถานที่ขายยาสัตว์
วัคซีนสาหรับสัตว์ทุกแห่งในพืนที่ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี
4.8.2 แผนการผลิตและการตลาดของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
- ด้วยสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แจ้งให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ทราบ
กรณีกรมปศุสัตว์กาหนดให้ฟาร์มเลียงสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
(GAP) ต้องมีแผนการตลาดของฟาร์ม และดาเนินการให้ฟาร์มที่ยื่นขอรับรอง GAP หรืออยู่ระหว่างตรวจ
ติดตามและต่ออายุการรับรอง ต้องแนบแผนการผลิตและการตลาดทุกครัง ซึ่งสามารถกรอกข้อมูล
การผลิตและการตลาดของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานGAP ในระบบฐานข้อมูลมาตรฐานฟาร์มเลียงสัตว์
ทาง hattp://miraclebeone.com/stdfarm/ โดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบสารวจทุกฟาร์มที่ได้รับ
มาตรฐานฟาร์มของแต่ละอาเภอ โดยส่งให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ทังนีขอให้สารวจและกรอกข้อมูลการผลิตและการตลาดของฟาร์มทุกชนิดสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม

มติที่ประชุม
นายมานพ กุศลยัง

มติที่ประชุม

จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
4.9 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.9.1 โครงการไทยนิยมยั่งยืนด้านปศุสัตว์
- ด้วยกรมปศุสัตว์แจ้งว่าจากการประชุมตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและลดความเหลื่อมลาทางรายได้ของเกษตรกร โดยให้กรมปศุสัตว์จัดทาโครงการโคบาลสร้างอาชีพเพื่อส่งเสริมและ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยตามเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้งบกลาง เพื่อจัดหาแม่โค
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มนิติบุคคล กลุ่มละไม่เกิน 30 ราย และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มละ
ไม่เกิน 10 ราย โดยสนับสนุนแม่โคเนือรายละ 5 ตัว และเป็นเงินกู้ยืมค่าสร้างคอก รายละ 50,000 บาท
โดยองค์กรเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโรงการต้องไม่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลียงโคเนือ
อื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ โดยจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไปแล้ว ทังนีรายละเอียดโครงการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเห็นชอบของ ครม. กรมปศุสัตว์จึงขอให้จังหวัดประสานองค์กรเกษตรกร
หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้สมัครพร้อมส่งข้อมูล
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบและถือปฏิบัติ
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4.10 สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1. การรับมอบอาหารสุนัข จากผู้มีจิตศรัทธาในพืนที่อาเภอกุมภวาปี คือโรงเรียนทวิพัฒน์ ตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้บริจาคอาหารสุนัข จานวน 2 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม
เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี
เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
................................................................

.........................................................................

(นางสาวปาจรี จูฑะประชากุล)
นักจัดการงานทัว่ ไป

(นางทัศนีย์ ทองอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

